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29 - 31 tháng 3 năm 2017 
Trung tâm Triển lãm và Hội nghị (SECC), TP HCM, Việt 

Nam www.hvacrseries.com/vietnam 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

250 công ty và thương hiệu quốc tế có mặt tại HVACR 
Vietnam 2017 

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía chính phủ, các hiệp hội, và các bên tham gia, cùng với 
một thị trường Việt Nam sôi động, triển lãm lần này hứa hẹn sẽ thành công 

 
 
Triển lãm HVACR Việt là Triển lãm công nghiệp tập trung duy nhất trong nước, được 
tổ chức lần thứ 11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), thành phố Hồ Chí 
Minh từ ngày hôm nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2017. 

 
Triển lãm trưng bày toàn diện các thiết bị công nghệ và máy móc, hệ thống sưởi 
ấm, thông gió, lọc và thanh lọc không khí, điều hòa nhiệt độ và làm lạnh. 

 
Ngoài việc đưa ngành này cùng nhau giải quyết các yêu cầu của khu vực trong 
bối cảnh các xu hướng ngành đang nổi lên, sự kiện cũng sẽ cho phép các chuyên 
gia khám phá các cơ hội kinh doanh, tìm nguồn cho các sản phẩm và giải pháp 
mới nhất, và kết nối với các chuyên gia khác. 

 
Việt Nam Một thị trường sôi động với nhiều cơ hội và tiềm năng 
Ngành công nghiệp sưởi ấm, thông gió, lọc và thanh lọc không khí, điều hòa nhiệt 
độ và làm lạnh được ước tính sẽ tăng lên đến 120 tỷ đô la vào năm 2018, với 
Châu Á Thái Bình Dương dẫn đầu (54%) về nhu cầu trang thiết bị sưởi ấm, thông 
gió, lọc và thanh lọc không khí, điều hòa nhiệt độ. 

 
Việt Nam, với dân số trên 90 triệu người, độ tuổi bình quân 29, là nước đông dân 
thứ 13 trên thế giới, là một thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư.  Điều này là 
do VN đang trở thành nhà nhập khẩu hàng hoá ngày càng tăng, do nhu cầu cơ sở 
hạ tầng lớn cũng như hàng tiêu dùng, để đáp ứng thị trường đang phát triển 
nhanh chóng. 

http://www.hvacrseries.com/vietnam
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Đa dạng với các Công ty trong và ngoài nước 
HVACR Vietnam 2017 thực sự là một sự kiện quốc tế, gồm 250 công ty và 
thương hiệu từ hơn 12 quốc gia, như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và 
Việt Nam. 

 
Bà Mai Trang Thành, Chủ tịch Honeywell Indochina và là nhà Triển lãm tại 
HVACR cho biết:  "HVACR Vietnam 2017 là chương trình hàng đầu tại Việt Nam, 
một cách tuyệt vời để chúng tôi - nhà cung cấp công nghệ và giải pháp - kết nối 
với khách hàng và nhân viên và để đáp ứng các khách hàng tham dự buổi trình 
diễn. Chúng tôi đang trưng bày một loạt các công nghệ thông minh cung cấp các 
giải pháp an toàn và an ninh hiệu quả được kết nối, kết nối với các không gian 
nhà ở, thương mại và công nghiệp.  Triển lãm của Honeywell giới thiệu những 
công nghệ tiên tiến mang lại sự an toàn cá nhân tốt hơn, tiện nghi và thoải mái tại 
gia, kiểm soát tòa nhà hiệu quả và các thiết bị dây điện, đảm bảo tăng năng suất 
và hiệu suất cho ngôi nhà, văn phòng và các cơ sở công nghiệp. 

 
Công ty Việt Nam Tomeco, một nhà sản xuất quạt công nghiệp hiện đại tham gia 
triển lãm, cho biết thêm:  "Chúng tôi rất vui mừng và háo hức được trở lại HVACR 
Việt Nam với tư cách là một đơn vị triển lãm. Triển lãm đã mở ra nhiều cánh cửa 
cho chúng tôi trước đây, và chúng tôi mong muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh với 
khách hàng mới cũng như các đối tác kinh doanh hiện tại. " 

 
Công ty Ebitt Fluid Technologies là một trong những công ty tham gia triển lãm 
của HVACR Việt Nam trong năm nay. Ông Arif Kose, Quản lý trực tiếp từ Ebitt cho 
biết:  "Chúng tôi rất lạc quan về cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, nhìn thấy tốc độ 
của đất nước đang tiến triển như thế nào. Chúng tôi mong sẽ sớm có mặt, và có 
một cuộc triển lãm đầy hiệu quả. " 

 
Hỗ trợ từ phía nhà nước 
Triển lãm cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ và các hiệp hội, 
bao gồm Bộ Công thương; Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC); Hiệp 
hội Điện lạnh và Điều hoà không khí Việt Nam (VISRAE); Và Hiệp hội Quản lý và 
Điều khiển Không khí Á Châu (Asia AMCA). 

 
Một nền tảng toàn diện cho ngành 
Ông Dương Văn Cán, Phó Tổng giám đốc và Tổng Thư ký Hiệp hội Nhà thầu Xây 
dựng Việt Nam (VACC) cho biết thêm:  "Đây là cơ hội tốt để các nhà sản xuất và 
doanh nghiệp gặp và trao đổi kinh nghiệm sản xuất, mở rộng phạm vi hợp tác 
cũng như tiếp cận và áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất vào sản xuất nói chung 
và xây dựng nói riêng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng. Tôi
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chúc triển lãm thành công tốt đẹp, chúc các đơn vị tham gia đạt kết quả mong 
muốn. " 
 
Nguyễn Xuân Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Điện lạnh và 
Điều hoà không khí Việt Nam (VISRAE) cho biết thêm: "Chương trình là cơ hội để 
các doanh nghiệp và các nhà sản xuất gặp và trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm, 
mở rộng hợp tác để tiếp tục áp dụng công nghệ vào sản xuất. Đây cũng là cơ hội 
nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh đối với sự phát 
triển chung của ngành công nghiệp và xây dựng Việt Nam. Triển lãm này sẽ đưa 
Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu và khu vực." 

 
HVACR Vietnam – Sự kiện tốt nhất Việt Nam 
Ông Jack Wei, Tổng Giám đốc Tổ chức Triển lãm Quốc tế Informa (Asia), tổ chức 
triển lãm, cảm ơn Chính phủ, hỗ trợ các hiệp hội, và các nhà triển lãm đã hỗ trợ 
và tham gia vào sự kiện.  "Sau 10 lần tổ chức rất thành công, HVACR Việt Nam 
đã trở thành triển lãm quan trọng và được công nhận hàng đầu tại Việt Nam, mở 
đường cho các công ty tìm được những sản phẩm, nhà phân phối và người mua 
tốt nhất và phù hợp nhất. 

 
"Việt Nam đang đứng trên đỉnh cao của sự bùng nổ kinh tế hiện tượng, và chúng 
tôi rất vinh dự cung cấp nền tảng cho các bước tiến triển này. Chúng tôi chúc tất 
cả đơn vị tham gia và khách tham quan một thời gian thú vị tại triển lãm, và chúc 
quý khách quốc tế có một kỳ nghỉ thú vị ở Việt Nam. " 

 
Ông Nguyễn Khắc Luận, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ 
Thương mại Quốc gia Vinexad và đồng tổ chức HVACR Vietnam 2017, gửi đến 
tất cả các nhà triển lãm, khách tham quan và khách hàng lời tri ân chân thành.   
"Chúng tôi được vinh hạnh đón tiếp bạn bè quốc tế đến từ nhiều quốc gia, và tôi 
hy vọng họ sẽ cảm thấy thoải mái, với sự đón tiếp nồng hậu tại đất nước của 
chúng tôi." Tôi chúc tất cả các nhà triển lãm có thời gian làm việc hiệu quả tại hội 
chợ và có các cuộc đàm phán kinh doanh thành công. " 

 
HVACR Vietnam 2017 Thông tin 
Khách tham quan và ngày giờ 
mở cửa: 
29 tháng 3 năm 2017 từ 9h đến 17h 
30 tháng 3 năm 2017 từ 9h đến 17h 
31 tháng 3 năm 2017 từ 9h đến 17h 

 
Địa điểm 
Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), 799 
Nguyen Van Linh, District 7 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
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Để biết thêm thông tin và hình ảnh, vui lòng liên hệ: 
 
Liên lạc truyền thông quốc tê: Eileen Quek (Ms) 

ĐT: +65 64117721 
DD +84 938754201 
Email: eileen.quek@informa.com 

 
Liên lạc truyền thông trong nước:  Linh Pham (Ms) 

ĐT: +84-839100306 (số ext 105) 
DĐ: +84 903252364 
Email: linh.pham@informa.com 

 
Về HVACR Vietnam 
HVACR Vietnam là triển lãm quốc tế về sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí, 
lọc và lọc không khí và hệ thống làm lạnh trong khu vực. Với 10 kỳ tổ chức thành 
công, HVACR Vietnam là nền tảng lý tưởng để các nhà sản xuất và nhà cung cấp 
quốc tế ra mắt sản phẩm mới, tiếp cận với người mua, chỉ định các đại lý và nhà 
phân phối, xây dựng nhận thức về thương hiệu và thiết lập mạng lưới kinh doanh 
trong nền kinh tế đang bùng nổ của Việt Nam. 

 
Về Informa Exhibitions Pte Ltd 
Informa Plc, một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Luân Đôn, là một 
nhà cung cấp thông tin và dịch vụ chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới cho các cộng 
đồng kinh doanh và khoa học, chuyên nghiệp và thương mại thông qua Sự kiện 
(triển lãm / hội nghị / sự kiện), Đào tạo, Xuất bản Tài liệu in và định dạng điện tử 
và cải tiến hiệu suất. 

 
Triển lãm Informa tổ chức khoảng 170 triển lãm thương mại và tiêu dùng hàng 
năm trên toàn cầu, bao gồm các lĩnh vực kinh tế bao gồm hàng không, nông 
nghiệp, hàng hoá, điện và điện tử, năng lượng, vui chơi giải trí và giải trí, môi 
trường, tài chính, thực phẩm, y tế, công nghiệp, Khoa học đời sống, hàng hải, y 
tế, bất động sản đầu tư và phát triển, in ấn, xuất bản, an toàn, an ninh, viễn thông, 
du lịch và du lịch, vận tải và cơ sở hạ tầng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng 
liên hệ: www.informa.com 

 
Giới thiệu về Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Việt Nam (VINEXAD): 
VINEXAD là một công ty thuộc Bộ Công Thương. Chúng tôi chịu trách nhiệm điều phối 
và thực hiện các hoạt động thương mại thông qua việc tổ chức các cuộc triển lãm, 
hội chợ thương mại tại Việt Nam và tham gia các cuộc triển lãm quốc tế. 
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